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Hoe werkt de 2DAYSMOOD proefversie (gratis trial)?  
Start succesvol een nulmeting van stemming, tevredenheid en betrokkenheid. 

Volg deze 10 stappen! 

 

1. In deze proefversie van onze realtime meetmethode ga je een vereenvoudigde 

nulmeting uitvoeren. Dit betekent dat je in 6 weken een eerste scan gaat maken van 

stemming, tevredenheid en betrokkenheid in jouw team of organisatie. We focussen 

daarbij op het thema ‘mensen’. Na week 1 heb je de eerste resultaten al binnen! 

 

2. Elke week ontvangen deelnemers een 15 seconden survey via mail en eventueel via 

app. Via deze handleiding kun je de mobiele app installeren. Je kiest zelf de 

deelnemers van je nulmeting (minimaal 6 inclusief jezelf). In de gratis trial behoren 

alle deelnemers tot één organisatie en kun je hun data als één groep analyseren. (In 

de volledige versie kun je analyseren op organisatie-, team- en persoonlijk niveau.)  

 

3. De survey bestaat uit drie stappen: 1. Stemming meten 2. Belangrijkheid en 

tevredenheid van een betrokkenheidsdrijfveer meten 3. Leuke afsluiting met een 

cartoon (Fokke en Sukke). Heb je de video van onze meetmethode al bekeken? 

 

4. De eerste week van de nulmeting bestaat stap 2 uit een andere vraag. Die gaat over 

de employee Net Promotor Score (eNPS): ''In hoeverre zou jij organisatie x als 

werkgever aanraden aan anderen?'' 

 

5. Tijdens de meting krijgen alle deelnemers op maandag een wekelijks rapport met de 

gemiddelde stemming van de afgelopen week. Je ziet hierin onder andere 

percentages van stress, (on)tevredenheid en bevlogenheid. 

 

6. In de 6e week is je nulmeting voltooid. Jij en alle deelnemers kunnen de 

geanonimiseerde resultaten bekijken in een realtime online dashboard.  

 

7. Onze experts geven je tijdens en na afronding van je nulmeting tips over het 

interpreteren van de data en het (gezamenlijk) ondernemen van actie. (Tip: plan van 

tevoren alvast een moment in voor het bespreken van de resultaten). 

 

8. De resultaten uit de nulmeting laten zien waar de succesfactoren en/of 

probleemgebieden zitten in jouw werkklimaat.  

 

9. Het is een basis voor interventies en vervolgmetingen. Bijvoorbeeld specifiekere 

analyses van werkplezier, drijfveren of continue effectmetingen. 

 

10. Alles duidelijk? Ga dan (terug) naar de gratis trial setup om je meting te activeren. 

Meer vragen? Neem contact op via info@2daysmood.nl of +31(0) 85 303 6879 

mailto:info@2daysmood.nl
http://www.2daysmood.nl/uploads/doc/Handleiding-NL-2DAYSMOOD-app-installeren.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7rXCn2ejlNI
https://2daysmood.com/enps-meten/
https://2daysmood.com/whitepapers/15-drijfveren-werkgeluk/

